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ــى  ــل إل ــروت ال ب ــى الطــاب الجــدد فــي جامعــة القّديــس يوســف فــي بي ــادًة إل هــذه الرســالة موّجهــة ع
الطــاب والطالبــات فــي الســنة األولــى. ولكــن فــي الواقــع، وبعــد إغــاق األحــرام الجامعّيــة لمــّدة عاميــن 
تقريًبــا، أصبحنــا جميًعــا طالبــاٍت وطاًبــا فــي الســنة األولــى بحيــث يتعّيــن علينــا، مًعــا، إعــادة اكتشــاف الحيــاة 
فــي أحرامنــا الجامعّيــة. فلنأمــل أّن حملــة التلقيــح التــي بدأتهــا جامعــة القّديــس يوســف فــي مستشــفى 
ــا فــي  ــا )جزئيًّ »أوتيــل ديــو دو فرانــس« فــي األشــهر األخيــرة ستســمح للجميــع بالبــدء فــي العــودة حضوريًّ

الواقــع( واســتعادة الحيــاة االجتماعّيــة بيــن الفئــات المختلفــة مــن مجتمعنــا التعليمــّي.

الثقــة ! تلــك هــي الكلمــة التــي يجــب أن نتذّكرهــا لألّيــام القادمــة. إّنــه الرأســمال الــذي يجــب أن نحافــظ عليــه 
علــى الــدوام، نحــن اللبنانّييــن، والــذي يجــب أن نعيشــه فــي مواجهــة األزمــات المتكــّررة. ثقــوا بأنفســكم 
ــة،  ــة والنفســّية، ولكــن ثقــوا بجامعتكــم ومؤّسســتكم األكاديمّي ــل كّل شــيء، وبقدراتكــم الفكرّي أّواًل وقب
وبمعّلميكــم والمســؤولين عنكــم الذيــن ســيقومون بمــا هــو ضــرورّي حّتــى تتقــّدم الســنة الدراســّية نحــو 
أفضــل ظــروف النجــاح. الثقــة بيننــا والثقــة بأنفســنا هــي تريــاق جهّنــم. فــي الصعوبــات التــي توّلدهــا 
األزمــات، رأس مــال الثقــة لدينــا هــو رأس مــال مســؤول عــن حاضرنــا ومســتقبلنا وقدرتنــا علــى البقــاء فــي 

المســار الصحيــح، وهــي شــهادة علــى المقاومــة والصمــود.

على الرغم من كّل شيء، الثقة هي األساس !



ــا والدراســة عــن  ــة 22/2021 بيــن الدراســة حضوريًّ ــة لهــذه الســنة األكاديمّي ســوف تتنــاوب الحيــاة األكاديمّي
بعــد. مــن الواضــح أّن مــا يتعّلــق بوقــت التدريــب، والتجــارب المخبرّيــة، واألعمــال التطبيقّيــة الميدانّيــة، 
ــا. مــن اجــل مراعــاة وضــع غيــر متوّقــع إلــى حــّد مــا  يتطّلــب وجــود الطالــب ســواء فــي مؤّسســته أو ميدانيًّ
بســبب جائحــة مربكــة ووضــع إقتصــادّي صعــب للغايــة، ســيتّم تســجيل جميــع المقــّررات الحّيــة أو المحاضرات 
وســيتّم نشــرها علــى منّصــات »تيمــز« teams أو »زوم« zoom أو »مــودل« Moodle. يمكنكــم بالتالــي 
اســتخدامها بشــكٍل غيــر متزامــن، فــي حــال عــدم تمّكنكــم مــن متابعتهــا بشــكٍل متزامــن. فــي جميــع أشــكال 
التعليــم، مهّمتنــا تكمــن فــي ضمــان أن تكــون شــهادتكم علــى أعلــى مســتوى مّمــا يجعلهــا جــواز مــرور 

ــة وتحقيــق مســار حياتكــم. للحيــاة المهنّي

األكيــد إّن »جامعــة القّديــس يوســف فــي بيــروت ال تقبــل أن تكــون فــي خدمــة حصرّيــة لطبقــة إجتماعّيــة 
أو جماعــة إتنّيــة« ؛ »إّنهــا ال تقبــل أن تكــون مســتعبدة مــن إيديولوجّيــة معّينــة وتعتــزم الحفــاظ فــي حرمهــا 
ــة اإلعــام والحــوار طالمــا أّنهــا ال تقــّوض النظــام العــاّم وأنشــطة التدريــس« )شــرعة  الجامعــّي علــى حرّي
جامعــة القّديــس يوســف، المــاّدة 6(. ُتعطــي هــذه الكلمــات فكــرة عــن المهّمــة االجتماعّيــة واإلنســانّية التــي 
تؤّديهــا جامعــة القّديــس يوســف : ضــرورة حرّيــة االعتقــاد الشــخصّية التــي يتمّتــع بهــا كّل فــرد فــي الجامعــة. 
وكذلــك األمــر، فــإّن جميــع أفرادهــا مدعــّوون للعيــش كمواطنيــن صالحيــن يحترمــون حقــوق كّل شــخص 
وواجباتــه، مــن دون ضغــط، ويجعلــون العيــش مًعــا فــي فضــاء الجامعــة ليــس مجــّرد شــعار، بــل يجعلونــه 
ــا مــن الجميــع. إّن قيــم التعددّيــة فــي إطــار فرنكوفونــّي )ناطــق بالفرنســّية( هــي مصــدر قــّوة  التزاًمــا حقيقيًّ

لــكّل فــرد.

مــن المعــروف أّن جامعــة القّديــس يوســف فــي بيــروت هــي جامعــة يســوعّية ؛ علــى كّل حــال ُيطَلــق عليهــا 
عــادًة اســم اليســوعّية. منــذ العــام 1875، واصلــت الجامعــة لعــب دور رائــد فــي التعليــم العالــي اللبنانــّي 
ــة، جــزًءا مــن 200  ــى فــي التصنيفــات الدولّي واإلقليمــّي. وقــد أصبحــت الجامعــة، بتبّوئهــا المراتــب األول
 cura( ا جامعــة يســوعّية دولّيــة فــي العالــم، وتمنــح نهجنــا التعليمــّي الرعايــة المقّدمــة إلى كّل طالب شــخصيًّ
ــة )األفضــل(  ــة واألخاقّي ــز فــي قدراتــه الفكرّي ــاه علــى المضــّي ُقُدًمــا فــي التمّي personalis(، مشــّجعًة إّي
ومصــّرة علــى تكويــن الفكــر الصائــب الــذي يفهــم معنــى المعرفــة التــي يتلّقاها. خــال هذا العــام 22/2021، 
يحتفــل اليســوعّيون بالذكــرى ال500 الهتــداء مؤّسســهم إغناطيــوس دو لويــوال، وهــي مناســبة للنظــر إلــى 

حياتــه كمشــروع محّبــة وحرّيــة فــي خدمــة اآلخريــن.

أخيــًرا، نصيحتــي التــي أســديها إلــى جميــع طابنــا فــي هــذه الســنة التــي تبــدأ هــي التاليــة : كونــوا طاًبــا 
اســتراتيجّيين يعرفــون مــا يريــدون فعلــه خــال مســارهم فــي الجامعــة، وينّظمــون وقتهــم وفًقــا لضــرورة 
النجــاح والذيــن ال يتــرّددون فــي أن يكونــوا جــزًءا مــن فريــق العمــل االســتباقّي. األنشــطة التــي تنّظمهــا 
دائــرة الحيــاة الطابّيــة فــي إطــار النــوادي، واّتحــادات القدامــى، والمرشــدّية الروحّيــة، والرياضــة والعديــد من 
األماكــن األخــرى هــي أنشــطة تنخــرط ضمــن التنشــئة تماًمــا مثــل اإللتــزام بالدراســة. الوقــت الــذي تمضونــه 
فــي الجامعــة هــو وقــت اكتســاب االســتقالّية التــي تجعلكــم تتذّوقــون طعــم الحرّيــة وتكتســبون شــخصّية 

راســخة فــي المهــارات والدرايــة !

فلنتقّدم مًعا على دروب المعرفة برجاء وثقة !


